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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan energi yang terus meningkat mendorong kita untuk mencari sumber 

energi alternatif. Saat ini sebagian besar energi yang dihasilkan menggunakan 

bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan pemanasan global. Selain itu, jumlah 

bahan bakar fosil yang tersedia terbatas.  

Untuk mengatasi masalah pemanasan global dan untuk memenuhi permintaan 

energi, sumber energi terbarukan menjadi sasaran sebagai energi alternatif. Energi 

angin adalah sumber energi terbarukan yang sangat produktif. Angin yang 

berlimpah untuk memanfaatkan potensi sumber terbarukan ini [1].  

Mesin listrik adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi 

listrik atau energi listrik menjadi mekanik. Ketika alat seperti itu digunakan untuk 

mengkondisikan energi mekanik ke energi listrik, itu disebut generator. Ketika 

mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, itu disebut motor. Karena setiap 

mesin listrik yang diberikan dapat mengkonversi daya ke salah satu arah, setiap 

mesin dapat digunakan baik sebagai generator dan motor. Hampir semua motor dan 

generator praktis mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui aksi 

medan magnet [2]. 

Min-Fu Hssieh, dkk [3] melakukan penelitian tentang pengurangan cogging 

torque dalam mesin axial flux untuk turbin angin dengan metode merubah arah dari 

slotnya dan berubah kemiringan dari magnetnya. Dalam penelitian ini 

menggunakan finite element model. Dari hasil penelitian ini bahwa dengan merubah 

arah slotnya dan kemiringan dari magnet dapat mengurangi cogging torque puncak 

88% dibandingkan dengan tidak merubah kemiringan magnet. Ini menunjukan 

metode menjadi efektif dan mampu mengurangi cogging torque ke tingkat yang 

jauh lebih rendah. 

J.G. Wanjiku, dkk [4] melakukan penelitian tentang meminimalkan cogging 

torque dalam PMSG flux axial dengan stator parallel. Magnet permanen dengan 

stator slotless dapat menghilangkan kerugian hysteresis dan cogging torque, tetapi 

kerugian eddy current lebih besar. Dalam penelitian ini menggunakan finite element 
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analysis. Dari hasil penelitian ini secara efektif mengurangi cogging torque sekitar 

70% sedangkan mengurangi skewing sekitar 50%. Kedua metode menunjukan efek 

minimal pada kerja mesin. 

Gyeong-Chan Lee, dkk [5] melakukan penelitian tentang desain generator 

magnet permanen struktural ganda untuk turbin angin. Dalam penelitian ini untuk 

mengurangi cogging torque slotted flux axial permanent magnet generator, dimana 

rotor dihampit dengan dua stator. Dari hasil penelitian ini dengan magnet permanen 

yang di miringkan dan desain perpindahan slot di dapat daya sebesar 1.3 kW dan 

cogging torque berada di bawah 1,61%. 

Ionut Bogdan Stoenescu, dkk [6] melakukan penelitian tentang simulasi 

generator sinkron magnet permenen flux axial dalam kondisi tanpa beban. Dari 

hasil penelitian ini bahwa hasil simulasi dari fasa ke fasa jauh dari kenyataan, 

karena distribusi fkuks magnetik dalam kumparan dan fluks magnetic yang 

dihasilkan oleh magnet tidak sinusoidal. 

Memakai teeth sangat penting karena pembuangan panas dari gesekan stator 

dengan magnet yang menyebabka panas dapat di alirkan ke teeth dan dibagi ke 

seluruh slot yang ada pada stator, tetapi ketika tidak memakai slot maka panas yang 

di akibatkan dari gesekan akan mengumpul pada stator. Dari mengumpulnya panas 

tersebut maka akan timbul eddy current yang sangat tinggi. 

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa stator slotted pada 

generator axial flux diperlukan untuk pembuangan panas yang berlebih ketika 

generator bekerja dengan maksimal. Pada generator flux axial sekala kecil tidak 

mengggunakan slot, tetapi untuk sekala yang lebih besar pasti akan menggunakan. 

Maka dari itu perlu dibuat teeth pada stator agar desain generator yang didapatkan 

desain yang optimal. 

Pada skripsi kali ini akan dibuat teeth pada generator axial flux dengan 

memakai slot dan pole berjumlah 12 slot 10 pole, 15 slot 10 pole, dan 18 slot 10 

pole. Analisa yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan rumus 

menggunakan finite element. Software yang digunakan untuk simulasi analisa finite 

element method (FEM) adalah software MagNet Infolytica. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan di bahas meliputi : 

1. Bagaimana pengaruh perubahan jumlah slot pada generator flux axial 

terhadap keluaran yang dihasilkan ? 

2. Apa perbedaan tegangan, arus, dan daya, terhadap pengaruh stator slotted 

pada generator flux axial ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari tugas akhir ini antara lain : 

1. Jumlah slot yang digunakan 12, 15, dan 18 slot. 

2. Jumlah pole yang digunakan 10 pole. 

3. Desain yang digunakan adalah single rotor dan single stator. 

4. Keluaran yang diinginkan 100 watt. 

5. Jenis generator yang digunakan axial flux generator. 

6. Software yang digunakan adalah software MagNet Infolytica. 

7. Simulasi dan analisa menggunakan software MagNet dan Microsoft Excel.  

8. Parameter keluaran yang diinginkan adalah daya yang dihasilkan. 

9. Model generator disimulasikan dengan beban dan tanpa beban. 

10. Kecepatan yang menjadi acuan bervariasi antara 200. Rpm, 350 Rpm, 500 

Rpm dan 700 rpm. 

11. Analisa yang dilakukan membahas pengaruh stator slotted terhadap daya, 

tegangan, arus, efeesiensi yang dihasilkan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah menganalisa pengaruh stator slotted pada 

permanen magnet generator fluks aksial terhadap daya, tegangan, arus dan efesiensi 

yang dihasilkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaaat dari penelitian ini  sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan refrensi tentang stator slotted 

untuk generator axial flux. 
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2. Penelitian ini mampu menginspirasi penelitian selanjutnya untuk melakukan 

optimasi desain generator, untuk mengurangi efek negatif dari dessain yang 

sudah ada.   

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 5 bab, yaitu dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II  : Teori Dasar 

Pada bab ini akan dipaparkan secara umum mengenai teori dasar tentang 

generator axial flux, prinsip-prinsip generator axial flux, konstruksi dan 

komponen generator axial flux, tipe dan jenis generator axial flux. 

Bab III : Pemodelan dan Simulasi 

Bab ini akan menjelaskan mengenai ukuran dan spesifikasi yang digunakan 

dalam pembuatan model generator. Selain itu, bab ini juga berisi langkah-

langkah dan urutan simulasi. 

Bab IV : Hasil dan pembahasan 

Pada bab ini akan ditampilkan data hasil simulasi dalam bentuk grafis 

kemudian hasil tersebut akan dibahas dan di Analisa dengan metode 

analisis grafis sesuai dengan teori yang ada, serta parameter-parameter lain 

yang terkait. 

Bab V : Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan hasil 

simulasi yang dilakukan. 

 

 

 

 


